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   עעע"""ק זיק זיק זי"""ספרי רבוהספרי רבוהספרי רבוהבבב

 ל היו גוזרים תענית"חז
øáãäå ברור  אצלי  שאלמלי  היו  חכמינו  
היו  קובעים  יום  זה  לתענית ,  ל  אתנו"הקדושים  ז

כי  הוא  גרוע  הרבה  יותר  מן ,  צבור  בכל  המקומות
אך  אין  בכוחנו  להטיל  תענית .  החורבן  בגוף  ובנפש

שנפלה (אמנם מכיון שאירעה לנו סבה זו , על הצבור

ועלינו  לגזור  תענית  על )  מ  פסח"ץ  בחוהת  לאר"ס
ראיתי  בכך  סבה  מן  השמים  לקבוע  התענית  ביום ,  כך

י  חשבון  היה  ראוי  לקבוע "אף  שעפ,  זה  דייקא

מ  קבענו "מ,  ב"התענית  בשבוע  שניה  של  בה
כדי  להרבות  בתפלות  ובתחנונים ,  התענית  ליום  זה

וינצלו  מכל  צרה ,  ת  שיסיר  חרון  אפו  מישראל"שיהל

 . רגלם מלכד שלא יתפסו ברשת המינותשמורוי, וצוקה
éùäå"úואל  יאבדו  נפשות ,    ירחם  על  בני  ישראל

, נקיות  בפשעי  האנשים  החטאים  האלה  בנפשותם

) א"ע'  ק  ס"ב(ל  "ואמרו  ז.  הצדים  רבים  מישראל  ברשתם
כל  פורעניות  הבאה  לעולם  היא  בעבור  הרשעים  ואינה 

יות ו  נפשות  נק"ואובדים  ח,  מתחלת  אלא  מן  הצדיקים

ובצפייתנו  צפינו  לרחמי  שמים .  בעוונם  של  אלו
יראו עינינו וישמח , שיתהפכו ימים אלו לששון ולשמחה

ת  ישפיע "והשי.  ובגאולת  ישראל'  לבנו  בישועת  ה

בלבות  בני  ישראל  שיתדבקו  בדרך  האמת  ובדרך 
, פניו  אלינו  ויט  עלינו  חסדרו'  יאר  ה,  ק  והמצוות"התוה

ולראות  בחיים  חיותם ,  עויזכו  בני  ישראל  להנצל  מכל  ר

בחייכון '  ויתגדל  ויתקדש  שמיה  רבא  וכו,  ציון'  בשוב  ה
ונזכה  כולנו  יחד .  וביומיכון  ובחיי  דכל  בית  ישראל

ובהתגלות  כבוד  שמים  עלינו ,  לראות  בישועה  השלימה

 .במהרה בימינו אמן
 ו"תזריע דף שס' דברי יואל פ

äîל "הנה  אמרו  חז,    ששאל  אודות  אמירת  ההלל
הקורא  הלל  בכל  יום  הרי  זה  מחרף )  ב"ח  ע"ישבת  ק(

 הלל על האסון שאמרוו  אותן  "ו  בן  בנו  של  ק"וק,  ומגדף

וכל  אשר ,  כמותול  אין  לך  חירוף  וגידוף  "הנורא  הזה  ר
כ  ובדברי "עינים  לו  יראה  האמת  הברור  בתורה  ובנו

וגם ,  ל"ל  ובכל  ספרי  גדולי  הראשונים  והאחרונים  ז"חכז

מ "אך כח הס, ל האנושי ממשהוא נגד שכ,  שכל  עניניהם
ושאני  מינות  דמשכא ,  מסמא  את  העינים'  וכת  דילי

ובאמת  אין ,  כ"בפרט  בדור  השפל  הזה  אשר  התגברו  כ

לנו  לצפות  אלא  על  ביאת  המשיח  אשר  אנו  מאמינים 
çèáå ,  ומחכים  לו  בכל  יום  שיבוא  וכבר  הגיע  עת  דודים

éä  øáë  ÷ôñ  éìá  ' øùà  úàæä  äòøä  äãòä  àìåì  àá
  åúéñäíäéøçà  ìàøùé  áì  , åîøâå  íéáëòîä  äîä  ïä

åðéùôð  úåãôå  åðéúìåàâ  ïîæ  øåçéà,   אבל  נקוה
ת  כי  לא  לעד  יקצוף  ובקרב  ישלח  לנו  משיחו "להשי

הולך  תמים  וירחם  אל  עמו  ועל  ארצו  ויוציאנו  מאפילה 
 .לאורה

äðä הרבה  יש  לדבר  בזה  בראיות  ברורות  אבל  קצר  

בו  שמץ  מדעת היריעה  מהכיל  בפרט  כי  למי  שנזרקה  בל
המינים  האלה  לא  יקבל  הברורים  מאוד  כמו  שאמרו 

כי ,  על  ודע  מה  שתשיב)  ב"ח  ע"סנהדרין  ל(ל  "חז

ומי  שמתחזק  באמונה ,  ש  דפקר  טפי"אפיקורס  ישראל  כ
 .שלימה ומבקש האמת יעזריהו השית ויאיר את עיניו

åøîàåבא  חבקוק  והעמידו  על )  .ד"מכות  כ(ל  "  חז

  ועל  יסוד  זה  התגברה  כח ',אחת  וצדיק  באמונתו  יחי
  בימים ותחבולותבכל  מיני  עצות  '  השטן  וכת  דילי

וצריך  סייעתא ,  האחרונים  האלה  טרם  בוא  הישועה

, והתגברות  עצומה  להשאר  באמונה  האמיתית'  דשמי
 .ת ירחם עלינו ויאיר עינינו"השי

 ג"ע' א סי"מכתבים דברי יואל ח

 י"לגור בא קרב יום אשר לא יוכל שום יהודי
åðéøåãáå  דמשיחא  אשר  החושך אהשפל  בעקבת  

ה  אשר  לכל "יכסה  ארץ  יש  לעסוק  בספרי  מרן  דודי  זללה

לבל ,  ישראל  האיר  הדרך  ילכו  בה  בעניני  אמונות  ודיעות
, יפלו  ברשת  זו  טמנו  המינים  והאפיקורסים  למיניהם

ג  עיקרי "אלא  להתחזק  באמונת  אומן  בביאת  המשיח  וי

כי ,  צ  במהרה"גולהתחזק  בזה  עד  ביאת  ,  האמונה
ר  התחילו  לומר  ככל  הגוים  בית  ישראל  ולבסוף "בעוה

י "וידוע  מהנעשה  היום  בא,  נעשה  גרועים  מהם

וכעת  יש  שם ,  בהתמונות  התועבות  גרועים  מכל  האומות
כמה  אנשים  מסלתה  ומשמנה  מהיהדות  החרדית  שהם 
צריכין  להיות  טמיר  ונעלם  מעיני  הממשלה  מיראתם 

לפני '  וכמו  שהי(,    במאסרשלא  ימצאו  ויובילו  אותם
ìò  øùà  íåéä  áø÷  éë  èòî  ãåòå )  המלחמה  באיירופא

äììæ  éãåã  ïøî  øîà  äæ"éäéù  ä  ' ìëåé  àìù  íéîé  ãåò
ìàøùé õøàá øåâì éãåäé ùéà. 

êåøáå הוא  אלקינו  שבראנו  לכבודו  והבדילנו  מן  
, ע"ק  מרן  דודי  זי"וזכינו  להיות  במחיצתו  של  כ,  התועים

ììôúäì  åðéìò  êà ,  ת  שואושלא  להגרר  אחר  משאו
äì  'éãåäé  íåùì  äìéìç  ÷æéä  àöé  àì  æìä  äðéãîîù ,

éäé  äî  úòãä  ìò  úåìòäì  øåñà  ùîîå  'íù  , àåä  éë
  ìàøùé  ììëì  àøåð  ïåñàואנו  מאמינים  שהגאולה  יהי '

ועד  אז  צריכים  אנו  לרחמי  שמים ,  בעגלא  ובזמן  קריב
 .שנוכל להחזיק מעמד בכל הכוחות

 ה"עמוד כג בעומר "אבני שהם ל

צרות גדולות שבאו על ישראל בעטיים של 
 הציונים

äðäå   מעולם  לא  היה  כלל  ישראל  במצב  עלוב
כל  אותם  השנים  מאז  התפשטות  הרעיון כי  ,  ושפל  כזה

ל  צווח  ככרוכיא  על  האסון "ד  ז"הציוני  היה  מרן  כק
הנורא  שפקד  את  כל  ישראל  מאז  תחלת  התייסדותם 

כל  השבועות פרקו  מעליהם  עול  הגלות  ועברו  על  

וכמה  פעמים  שמענו  מפה .  ה  את  ישראל"שהשביע  הקב
  úåøöä  ìëå  åðéðîæá  åòøéàù  úåðåñàä  ìë  éë קדשו

åììä  íéðùä  êùîá  ìàøùé  ììë  ìáåñù  , ìëä
íéðåéöä  ìù  íééèòá  . כנודע  כי  חבלי  משיח  כבר
ע  וכבר  היינו  סבורים "אלימלך  זי'  המתיק  הקדוש  הרבי  ר

יה  סוף  וקץ  לכל כי  אחרי  החבלים  והצרות  כבר  יה

 .צרותנו וכבר נזכה להגאולה שלימה
éúòîùå  זמן  קצר עוד    ה"ללהזאת  מפי  מרן  דודי  ז

כי  כל  הצרות  והתלאות ,  אחרי  צאתו  מעמק  הבכא

הכל נצמח , שסבלו  ישראל  מאותו  רשע עריץ שהיה מזיק
ל "וכנ,  ממה  שמרדו  באומות  העולם  ועברו  על  השבועות

 .ת  עוונות  ישראלדכל  כוחו  ויכלתו  של  המזיק  בא  מחמ
 åðì  åøåäù  êøã  ìò  íéëìåä  ìàøùé  åéä  éìåìéàå

æëç"éùàø  åì  éúòðòð  ìâå  ìâ  ìë  ìò  ì  , òéðëäì
äåà  úçú  íîöò"ò  ,êë  éãéì  àá  äéä  àì. אלא  

שהמרידה  במלכות  שמים  וההעברה  על  שלש  השבועות 
, הביא  לידי  כך  שנשפך  דם  שש  מאות  רבוא  מישראל

פרו  ויואל  משה בהקדמת  סל  "מרן  זועיין  מה  שכתב  (

 ).באורך
äåòáå"ø   המרידה  הנוראה  במלכות  שמים

וההתגרות  באומות  העולם  נתגברה  בזמן  האחרון  באופן 

והשלטון  מסור .  אשר  לא  היה  כמותו  מעולם,  נורא  ואיום

בידי  מנהיגים  גרועים  כאלה  ששינו  לגמרי  את  דמות 
צורתו  של  עם  ישראל  והפכו  אותו  לעם  של  מלחמות 

ב "ק  מהרש"  שאמר  הגהונודע  מה.  וקרבות

, íéìéëùîä  ïî  íéòåøâ  íéðåéöä  éëע  "מליובאוויטש  זי
ìàøùé  íò  úåäî  éøîâì  åëôäù  . úàæ  íéàåø  íåéäëå

ìéìòá  , ãò  ìàøùé  ìù  íúåäîå  íòáè  úà  åëôä  éë
ç  íã  éëôåùå  úåáø÷  éôàåù  ìù  úåîã  åìáé÷ù"å. עד  

שלא  נשמע  כזאת  בקרב  מדינות  העולם  המתוקנים 
ה  מלאה  אוכלסין  וטף  בעבור להלחם  על  עיר  גדול

ורק  אצל .  שנכנסו  אל  תוכה  כאלה  שאינם  רוצים  להכנע
שהרגו  את  שונאיהם ,  רוצחים  מופקרים  שמענו  כזאת

ואיך  ישמע .  אנשים  נשים  וטף  כדי  לכבוש  את  המדינה

ואנה  אנו  באים  מחילול .  כזאת  אצל  אנשים  מזרע  ישראל
 שם  שמים  בעיני  כל  הגוים  אשר  יביטו  על  יהודים  כעל

 .ו"רוצחים ח
 א"ו אב עמוד צ"אבני שהם כ

 כל כוונתם לעקירת הדת
äåòáå"ø  מים  להעביר  חוק  לגייס מזה  עתה  הם  זו

וגדול  הפחד  בקרב  בני  התורה ,  את  בני  הישיבות  לצבאם

ואוי  לו  למי ,  י  אם  יבצעו  רשעים  הללו  זממם"בא
אשר  שם  מקור ,  שלהםל  "שמתגייס  ומובל  לשרת  בצה

משתמשים  בכל  אמצעים והם  ,  ההפקרות  והטומאה

להעביר  את  המשרתים  בצבא  על  אמונתם  ודתם  מלבד 
עצם  האיסור  הנורא  ליטול  חלק  במלחמותיהם  ובמרידה 

 .באומות שלהם
òåãéå    ק"ד  הגה"דמרן  כקדהוה  מרגלא  בפומיה 

ïë  êøåöìå  äðéãî  ãñééì  íúîâî  äúéäù  àìù ע  "זי
ùîúùäåúãä  úøé÷ò  ìù  éòöîàá    , òéâäì

íúéìëúì  ,êôéäì  àìàúãä  úøé÷òì  åðååëúä  íä   ,
íúîâî  ìë  åäæå  , äæ  úéìëúì  òéâäì  åìëåéù  éãëå

äðéãîä  úî÷ä  ìù  éòöîàá  åùîúùä  , äãé  ìòù
úãä  úøé÷ò  úà  òöáì  åìëåé, וזה  כל  מזימותם  השכם  

  ìù  øëæ  ìë  íéø÷åò  åéä  íãéá  äúéä  åìéàå ,והערב
ìàøùé  ììëî  úåãäéå  äøåú,לא  יניחו '    אלא  שבחסדי  ד

ועדיין  ישנם  יהודים  העומדים ,  זממםלהם  משמים  לבצע  
 .ק"כנגדם ומוסרים נפשם למען התוה

 ו"ו אב עמוד קע"אבני שהם כ

 הן הם המעכבים את גאולתינו
éãéîå   דברי  מזה  לא  אמנע  מלהזכיר  על  העיקר

ל  צפה  כל  ימיו  על "שהוא  ז,  שיתפללו  על  ביאת  המשיח
והשתוקקותו  הגדול  לביאת  משיח  הביאהו  להתריע ,  זה

ונכשלו ,    שהחליפו  את  אמונתם  לחיי  שעהעל  אלו
להאמין  באותן  שהמירו  את  הגאולה  במדינה  הציונות 

וזה  גרם  לו  ליצא ,  ר  בימינו  אלה"שעמדה  בעוה

במלחמת  קודש  על  הציונים  שהעמידו  מדינה  בפני 
כי ,  והדבר  היה  כואב  לו  עד  דכדוכה  של  נפש,  עצמם

, ראה  בזה  פגם  בעיקרי  יסודי  האמונה  בביאת  המשיח

ה  בכבודו  ובעצמו  יבא "סוד  האמונה  היא  שהקבשי
ועל  זה  המתינו  כל  ישראל  בכל  הדורות ,  ויגאלינו  שנית

øîàù  åùã÷  äôî  éúòîù  íéîòô  äîëå ,  בגלות
 úåãôå  åðéúìåàâ  áåëéòå  úåìâä  úåëéøà  íøåâ  åäæù

åðùôð  , íéãîåò  åðééäù  ÷ôñ  íåù  éúìá  úàæ  éãòìáå
äîéìù  äìåàâä  øçà  øáë,היא   וגם  החזיק  שהמדינה  

 .מ בעצמו"ממש כוחו של השטן והס
 ט"ו אב עמוד רל"אבני שהם כ

 החוב להודיע שאין אנו משתייכים עם הציונים
éôìå  דעתי   éáçøá  íéãåäéä  ìë  ìò  àéîø  àáåéç

ìáú  ,úåãòäå  úåìä÷ä  ìëîå  íéâåçä  ìëî  , íáì  øùà
íéðåéöä  éùòî  ìò  áàåë  , éë  ãàî  úòãåé  íùôðå

ìàøùé  éðá  ìò  úåðéîå  äøéôë  íéèéìùî  äîä  , úåìâì
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 úåðåéöä  äðéãîä  éøéöì  áúëîá  òéãåäìå  íúòã
 úëì  íéëééúùî  íðéà  äîä  éë  íáùåî  õøàá

  íéðåéöäהם  מנערים  עצמם  ממעשיהם  ולדעתי  חוב ו

גדול  מוטל  על  כל  יחיד  ויחיד  להודיע  זאת  לשלטון 
הציוני  וגם  לממשלת  המדינה  אשר  הוא  דר  בה  כי  כל 

הם  נחשבים  אצל ,  אלו  השותקים  ואינם  מודיעים  זאת

כי .  העמים  ואצל  הציונים  כחלק  בלתי  נפרד  מהמדינה
שים הציונים  מציגים  עצמם  כאילו  הם  הדוברים  והעו

  .מעשיהם בשם כלל ישראל
äðäå היהדות  החרדית  המשתייכת  למחנינו  

וכל ,  כי  אין  להם  שייכות  למדינה.  מפורסם  בכל  העולם
המשתייך  למחנה  זה  ידוע  ומפורסם  לכל  כי  הוא  מתנגד 

ודבר  זה  חוזר ,  למעשיהם  ואין  לו  חלק  ונחלה  עמהם
. ומתפרסם  בכל  עת  במחאות  אדירות  בחוצות  ניו  יורק

ìë  íðîàäæ  äðçîì  êééúùî  åðéàù  éãøç  éãåäé    , íà
íéðåéöä  ãâð  åúòã  äìâî  àåä  ïéà  , éðéòá  áùçð  àåä
íãéá òééñîå íäá êîåúë íìåòä. 

 ו"א כסלו עמוד פ"אבני שהם כ

  שהדתיים מעכבים בהחזרת שטחיםש"ההח
äáåçäå  ם  אשר לזעוק  מרה  נגד  מוטל  עלינו

ים סי  ומכנ,יותר  ויותר  בהנהגת  המדינהמתערבים  
ומושכים  אלפים  ורבבות  תמימים  לרשת  הציונות  באופן 

 הם  שלכיסיתכו,  נורא  ובכפיה  ובלחץ  שלא  היה  כמוהו
שהם ,  ליציעאד  להרכבת  הקא"ים  למיניהם  בדויהדת

ובפרט ,  מ  להשתתף  בממשלת  הכופרים"מנהלים  מו

אשר  בזמנינו אלה שמנהלת ויכוח אודות החזרת שטחים 
במכתבי   ידם  עלנתפרסם  וכעת  ,  שכבשו  במלחמתם

  כי  רצונם  של  הדתיים ,עולם  כולו  אשר  בכל  ההעתים

להתחבר  אל  המפלגה  שאינה  מוכנה  לשום  פשרות  ורק 
íùåøä  øöåð  úàæ  ììâáå ,  הכרזת  מלחמה  בפיהם

 ãâð  äîøç  úîçìîá  íéìâåã  íééúãä  éë  åìåë  íìåòá
íéøåúéåå  íåùì  íéîéëñî  ïðéàå  íééáøòä  , éáçøáå

ì  íéøîåàå  íééåâä  íéäéîú  ìáú åîéëñé  àì  äî
íåìù ïéëùäì éãë úåøùôì íééúãä. 

àìå   יאומן  כי  יסופר  כמה  גדולה  הסכנה  בצעד  זה
של  המפלגות  הדתיות  ללבות  תבערת  האנטיסעמיטיזם 
ברחבי  העולם  כי  יביטו  על  יהודים  כעל  צמאי  דם  שאינם 

ומי  יקח  על  נפשו  אחריות  נוראה  כזו ,  מוכנים  לוותר
יס  בסכנה  עצומה לגרום  להרבות  שנאת  ישראל  ולהכנ

וברור  הדבר  כי  הרושם ,  את  כלל  ישראל  במקומות  שונים

צ  דעתם "  שכל  היהודים  שומרי  תומ  הואע"אצל  אוה
וזה  עלול  להביא  תוצאות ,    שםנוחה  ממעשי  הדתיים

וצא וראה מה אירע לפני כמה שנים בעיר , חמורות מאוד

ווינא  שהשליכו  הערביים  פצצה  בבית  המדרש  החרדי 
נתנה  רשות  למשחית  שוב  אינו  מבחין וכיון  ש,  בעיר
ומי ,  ובעיני  האומות  כל  החרדים  נחשבים  לאחת',  וכו

התיר  להם  כזאת  להעמיד  יהודים  ברחבי  תבל  בסכנה 
והכל  בעבור  בצע  כסף  שישיגו ,  ו"גדולה  ח

 .ליציעאמהשתתפותם בקא
ãò   היכן  הגענו  שיהודים  חרדים  אינם  בושים  ואינם

ה  ולהפקיר  נפשות יראים  להכניס  את  כלל  ישראל  בסכנ
ומלבד  זאת  היתכן  להשתתף  עם ,  ישראל  ברחבי  העולם

ואף  נפש ,  השופכים  דם  נפשות  ישראל  במלחמות  תדיר
ו "ואין  ראוי  שתאבד  ח,  אחת  מישראל  נחשבת  להרבה

 .נפש אחת על מזבח הציונות' אפי
åéúòîù  ה  עוד "  זלהודיד  ק"ק  של  מרן  כ"מפ  פעם

וכבר ,  ק"הטרם  שנתייסדה  המדינה  של  הציונים  באר
עמדו  בקשרי  המלחמה  עם  הערביים  והרבה  יהודים 

ל  בין  ההרים  על  הדרכים  המביאים "נהרגו  אז  ר
ל  שחבל  מאוד  על  כל  נפש "ואמר  הוא  ז,  לירושלים

אז  נוסח '  ופי,  מישראל  הנהרגה  עבור  הקמת  מדינתם

לבי  לבי  על חלליהם ,  ב  במנחה"ברכת  נחם  שאומרים  בת

באש  הצתה  ובאש  אתה '  מעי  מעי  על  חלליהם  כי  אתה  ה
' דלכאורה  מהו  הנתינת  טעם  כי  אתה  ה,  עתיד  לבנותה

אמנם ,  באש  הצתה  למה  שהקדים  לבי  לבי  על  חלליהם

י "מישראל  שנאבד  עהכוונה  שחבל  על  כל  נפש  ונפש  
ה  הלא  הבטיח  לנו  שהוא  בעצמו "כי  הקב,  מלחמותיהם

כ  כל  נפש  מישראל  שנופל  חלל  למען  מדינתם "וא,  יושיענו

וזהו  שאומרים  לבי ,  ל"בדון  לבהלה  ולריק  רחהרי  הוא  א
לבי  על  חלליהם  מעי  מעי  על  חלליהם  שנפלו  שדוד  בחנם 

באש  הצתה  ובאש  אתה '  והטעם  כי  אתה  ה,  ללא  תכלית

ה  שהוא  בעצמו "ומכיון  שהבטיח  הקב,  עתיד  לבנותה
ל "זה  בלי  הפלת  חללים  ר'  יבנה  את  ירושלים  אם  כן  יהי
 .ק"דהעכתו, ועל כן לבי לבי על חלליהם

åðéìòברוך  אלקינו  שבראנו ,    לשבח  לאדון  הכל

, לכבודו  והבדילנו  מן  התועים  ונתן  לנו  תורת  אמת
במעמד  קהל  ועדה  בהתאסף  כולנו  יחדיו  ביום  ההצלה ו

אשר  שלחו '  העת  והעונה  הוא  להודות  להע  "זימרן  של  

אלקים  לפנינו  להחיות  לפליטה  גדולה  ולהורות  את  בני 
והאיר  במאור  תורתו ,  רה  האמיתיישראל  את  דרך  התו

ישר  לבבם יל,  וקדושתו  הבהיר  לתוך  לבבות  בני  ישראל

ת  ובתורתו  הקדושה  ושלא "מן  בהשיולהאמין  אמונת  א
ובשבילו ,  תיו  של  עשו  וכת  דיליהולהתערב  עם  כוח

בהקימו  וביסדו  לגיון  של  מלך  בכל ,  ניצלנו  כולנו

אלפים  ורבבות  יראים  ושלימים ,  תפוצות  ישראל
ומכריזים  קבל  העולם  כולו ,  ולתורתו'  ים  לההנאמנ

 .ומפרסמין את האמונה הטהורה
 ב"א כסלו עמוד ק"אבני שהם כ

³î¾ðšô −³ë íëþí öëþîì óî− 
אויף,  איז  דא  א  סתירה,  ה  מיתת  צדיקים  כשריפת  בית  אלקינו  שקול:)ראש  השנה  יח(  זאגן  ל"חז

האב  איך  געקלערט  אז,    יותר  משריפת  בית  אלקינו)ז"א  סל"ר  פ"עיין  איכ(איז  'איין  פלאץ  שטייט  אז  ס
איז  איתרמי  מילתא  מען  איז  זיך  צוזאמען  געקומען  היינט  אויפדערנאכט  וואס  דעם  טאג  קען  מען'ס

  כל  דור  שלא  נבנה  בימיו)א"א  ה"ירושלמי  יומא  פ(ווייל  די  גמרא  זאגט  ,  ואנרופן  יום  שריפת  בית  אלקינ
איז  כאילו  נחרב,  ק  איז  נישט  אויפגעבויט  געווארן"א  יעדער  דור  וואס  דער  ביהמ,  כאילו  נחרב  בימיו

 .וואלט ווען אין יענעם דור חרוב געווארן'אזוי ווי ס, בימיו
איז  ביי  אים  ברור  אז  ווען  נישט  דעם  עון'  אז  ס)עחדברי  יואל  וישלח  עמוד  ק(ל  זאגט  "  פעטער  זדער

-ווען  נישט  דעם  חטא  ,  ווען  נישט  דער  גרויסער  חטא  וואס  מען  האט  מורד  געווען  אין  מלכות  שמים
,מען  האט  פון  זיך  אראפגעווארפן  דעם  עול  מלכות  שמים,  וואס  מען  איז  ארויסגעגאנגען  פון  גלות

,  וואלט  מען  שוין  לאנג  ארויסגעגאנגען  פון  גלות-  גליות  מען  האט  אראפגעווארפן  פון  זיך  דעם  עול
,קומט  אויס  אז  היינט  אויפדערנאכט  איז  א  טאג  וואס  מען  דארף  מתאבל זיין אויף שריפת בית אלקינו

 .דאס איז כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו
ז  ממש  נישט  נאר  כאילו  וועלכן  דור  קען  מען  דאס  נאך  זאגן  ווי  אויף  די  דרא  בתראה  וואס  איאויף

אז  מען  זאל  צוזאמען  נעמעןל  זאגט  אין  דברי  יואל  "ר  פעטער  זווי  דע,  אזא  גרויסער  עון,  נחרב  בימיו
און  מען  זאל  נעמען  דעם  עון  אין  שטעלן  אויפן,  אלע  עבירות  און  מען  זאל  עס  שטעלן  על  כף  מאזנים

 . כל התורה כולהדאס איז שקול קעגן, צווייטן כף מאזנים איז דאס מכריע
די  מדינה  וואס  איז  מיוסד  אויף,    הרבים  איז  געשען  וואס  איז  געשען  ויצא  העגל  הזהתינונובעוו

-איז  נישט  קיין  גוזמא  מען  דארף  דאס  נישט  מגזם  זיין  '  ס-עבודה  זרה  גילוי  עריות  און  שפיכות  דמים  
האט  א  השגה  וואס'וער  סו,  ווייל  דאס  איז  בפועל  ממש  עבודה  זרה  גילוי  עריות  און  שפיכות  דמים

.אין דעם טאג איז די שכינה הקדושה זיך מצער, קומט פאר אינעם פלטרין של מלך אין ארץ הקודש'ס
  אז  לעולם  וואלט  מען)דברי  יואל  תזריע  עמוד  שסו(ל  זאגט  אין  א  שלש  סעודות  תורה  "  פעטער  זדער

  זיכער  גוזרדי  חכמי  המשנה  און  די  חכמי  הגמרא  וואלטן,  ווען  געדארפט  גוזר  תענית  זיין  אין  אזא  טאג
ר  מיר  זענען  נישט"בעוה,  תענית  געווען  פאר  כלל  ישראל  פאר  דעם  גרויסן  אומגליק  וואס  איז  געשען

כאן  האריך(  ...אבער  רעדן  דארף  מען  דערפון  און  נתעורר  ווערן  דארף  מען,  בכח  גוזר  תענית  צו  זיין

איז  היינט  אויפדערנאכט...  )ציוניבעמלק  ה'  ל  ופעולותיו  למען  המלחמה  לה"צ  משארמאש  זצ"בדברי  הספד  על  הגה
ווי  ער  שרייבט  אין  ויואל,  אייר'  ל  רופט  אן  דעם  טאג  ה"  ווי  דער  פעטער  ז-אין  דעם  יום  המר  והנמהר 

אז  מען  דערמאנט  זיך  וויפיל  אידישע  קינדער,  דאס  איז  שריפת  בית  אלקינו,  משה  יום  המר  והנמהר
,דאס איז שריפת הנשמה כאטש דער גוף איז קייםאון ,  ארןהאט  מען  מעביר  געווען  על  הדת  די  אלע  י

שטייט  נישט  בתוכו  נאר,    ועשו  לי  מקדש  ושכנתי  בתוכם)עיין  אלשיך  תרומה(שטייט  אין  ספרים  'ווי  ס
און  גדול  המחטיאו  יותר,  ווייל  ביי  יעדן  ערליכן  שטוב  קען  מען  זוכה  זיין  צו  השראת  השכינה,  בתוכם

יל  אידישע  קינדער  האט  מען  פארברענט  די  אלע  בתי  מקדשותאז  מען  איז  מחטיא  אזויפ,  מן  ההורגו
איז  די,  דאס  איז  שריפת  בית  אלקינו  ממש,  די  אלע  היכלות  די  אלע  נשמות  האט  מען  פארברענט

נאר  א  מיליאן  בתי,  נישט  איין  בית  המקדש,  צייט  יעצט  צו  באוויינען  חורבן  בית  המקדש
  די  יארן  איבערגעפירט  געווארן  פון  דתמקדשות  און  אפשר  נאך  מער  וואס  איז  אין  משך  פון

 .ישראל
ו"ד הגדול בקרית יואל יצ"בביהמה "תשמאייר ' ה י"לאו ל"צ משארמאש זצ"על הגההספדו כינוס בא "ק מרן רבינו שליט"כרשת מתוך ד


